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Szüreti felvonulás 

Október l-jén köszöntöttük az idöseket 

- Kedves Bogácsiak! 
- Bogács Szépe 
- Bogács kitüntetett jei 
- Szüreti mulatságok 
- Őszi mérleg 

Lengyelországban megszentelték a 
bogácsi bort és kenyeret 

- Tájékoztatás az időközi választásról 
- Nemzetközi kapcsolatok 
- Iskola hírek 
- 60 év történelem 
- Idősek napja 



Tájékoztató az idó'közi választásról 
Mint az mindenki előtt ismert, 2004. augusztus 22-én időkö
zi helyi önkormányzati képviselők és polgármester válasz
tására került sor Bogácson. 
Ennek az voh az előzménye, hogy a 2002-ben megválasz
tott Képviselőtestület 2004. június 8-án minősített többség
gel kimondta feloszlását. A döntést követően a Helyi Vá
lasztási Bizottság ülést tartott és a választási eljárásról szó
ló 1997. évi C törvény, valamint a helyi önkormányzati kép
viselők és polgármeslerek választásáról szóló 1990. évi 
LXIV. törvény rendelkezései alapján kit(ízte az időközi 
választás időpon t ját és meghatározta a választás naptár sze
rinti határnapjait. valamint azt. hogy a jelölleknek mennyi 
ajánlószelvényt kell gyííjteniük és leadniuk a jelöltként való 
nyilvántartásba vételükhöz. A képviselőjelölteknek 16 db, 
a polgármester-jelölteknek 48 db szabályosan kitöltött aján
lószelvényt kellett becsatol ni a nyilvántartásba vételi ké
relmükhöz. 
A Helyi Választási Bizottság valamennyi becsatolt ajánló
szeivényt ellenőrzött és ezek alapján 26 [őt, mint képvise
lőjelöltet. 4 rőt. mint polgármester-jelöltet vett nyilvántar
tásba. 
A konlbbi gyakorlatnak megfelelően két szavazókörbe tör
tént a szavazás. A szavazás rendben lezajlott, 2 esetben 
tettek bejelentést a szavazás napján a Helyi Választási Bi
zottsághoz. melyeket a Bizottság azonnal megvizsgált és 
megállapította. hogy a szavazás napján jogsértés nem tör
tént. a választási eljárás szabályait senki nem szegte meg. 
Az időközi választáson a névjegyzékben szereplő v::lIasztó
polgárok száma a v,lIasztást megelőző nap 1 6  óráig 1567 fő 
volt. A választ,ls napján senki nem kérte a névjegyzékbe 
való felvételét. 1 063 fő jelent meg a szavazáson. ez a vá
lasztásra jogosultak 67,83%-a. 
Az önkormányzati képviselők választása során a kisi ist án 
szereplő személyek közül legfeljebb 9 főre lehetett szavaz
ni. Tehát csak azok a sza�azólapok voltak érvényesek. ame
lyeken 9. vagy annál kevesebb személyt jelöltek meg. A 
rontott szavazólapok száma -15 volt. A választáson megje
lentek számához viszonyítva ez igen alacsony, mindössze 
1 , 4 1 %. 

Az érvényes szavazólapok sz,lma 1048 volt. 
Az érvényes szavazatok száma: 7612. 

A szavazatok az alábbiak szerint oszlottak meg: 

Csetneki L:íszló független jelölt "S8 szavazatot, 
Daragó Károly független jelölt 450 szavazatol. 
Dorogi Attila független jelölt 195 szavazatot. 
Farkas Richárd független jelölt 260 szavazatot, 
Farkas Zoltán független jelölt 198 szavazatot, 
Fülöp Géza független jelölt 271 szavazatot. 
Gál László független jelölt 281 szavazatol. 
Hegyi Katalin független jelölt 182 szavazatol. 
Horváth Gyula független jelölt 264 szavazatot, 
Horváth József független cigány kisebbségi jelölt 232 szavazatot. 
Kiss Anna független jelölt 452 szavazatot, 
Kiss Lajos független jelölt 434 szavazatot, 
Kovácsné Fekete Mária függetten jelölt 458 szavazatot, 
Kozma András független jelölt 65 szavazatot, 
Köteles Antal Csaba független jelölt 340 szavazatol. 
Lukács Lajosné független jelölt 393 szavazatot, 
M izserné Kovács Erzsébet független jelölt 263 szavazatot, 

Nagy László 
Nyeste István 
Orosz Sándorné 
Pintér Sándor 
Sikabonyi-Angyal Attila 
Szajlai Sándor 
Várnai Krisztián 
Verhóczki György 
Vcrhóczki Sándor 

független jelölt 
független jelölt 
független jelölt 
független jelölt 
független jelölt 
független jelölt 
független jelölt 
független jelölt 
független jelölt 

173 szavazatot, 
455 szavazatot, 
110 szavazatot. 

63 szavazatot. 
211 szavazatot. 
456 szavazatot, 
244 szavazatot. 
510 szavazatot. 
564 szavazatot 

kapott. 

A Képviselő-testület tagjai a szavazás eredménye alapján: 
1.) Verhóczki György 
2.) Kovácsné Fekete Mária 
3.) Szajlai Sándor 
4.) Nyeste Istv,ín 
S.) Kiss Anna 
6.) Dar"gó K,íroly 
7.) Kiss Laj os 
8.) Lukács Lajosné 
9.) Köteles Antal Csaba 

Kedvezményes mandátummal lett a Képviselő-testület tagja 
Horváth József, aki jelöltként való nyilvántartásba vétele
kor úgy nyilatkozott, hogy vállalja a cigány kisebbség kép
viseletét. 

A polgármester választás eredménye: 
A névjegyzékbe felvettek száma: 1567 fő, szavazóként meg
jelentek száma: 1 063 fő, az érvénytelen szavazatok száma 
14. az érvényes szavazatok száma: .1049, ebből a szavaza
tok megoszlása: 

Farkas Richárd 
Köteles Antal Csaba 
Luk<ícs Lajosné 
Verhóczki Sándor 

független jelölt 
független jelölt 
rüggetlen jelölt 
független jelölt 

73 szavazatot 
341 szavazatot, 

85 szavazatot, 
550 szavazatot 

kapott. 
Bogács Község megválasztott polgármestere: Verhóczki 
Sándor Bogács, Ady E. u. 47. szám alatti lakos lett. 
A megválasztott polgármesternek és Képviselő-testületnek 
gratulálok, eredményes munkál kívánok a választási cik
lusra, 
Bogács, 2004. szeptember 2. 

Vajdovics Andrásné 
!-Ie1yi V álasztási Bizottság elnöke 

Az időközi választás után Bogács polgármestere: 
Verhóczki Sándor 



Kedves BogácsiaId 
A mostani írás az első alkalom arra, hogy a választ6pol

gárok többségének akaratából megválasztott polgármes
terként fordulhatok Önökhöz. 

Bevallom, hogy kevés alkalommal voltam ilyen nehéz 
helyzetben, 1110st is a szólamok. ígéretek, frázisok puffogta
tása helyett mást szeretnék. 

Mást. nem azt kihangsúlyozni. hogy ezt és ezt meg fogom, 
meg fogjuk csinálni. mert a lehetőségek és az esélyek nap
ról-napra változnak. Az egyikkel sikerül élni, a másikat 
saját hibánkból vagy objektív okok miall elszalaszt juk. Jön 
újabb esély, újabb lehetőség. 

Hiszem, hogy azok a dolgok. amelyekbe jelentős energi
ákat fektet ünk, amelyet sokan akarunk és amelyekért aké:ir 
áldozatra is képesek vagyunk, végül mégiscsak ered
ménnyel járnak. 

Akik járják Bogács útjait. tereit, mozognak a faluban. ész
re kell venniük azokat a változelsokat. amelyek az elml!lt 
pár hónapban bekövetkeztek. A szeptember elején meg
alakult képviselő-testület segítőkész emberekkel karöltve 
talán ismét eredményesebben. a falu lakosai szempontjá
ból is hasznosabban képes együtt dolgozni. Az energiáikat 
valóban arra összpontosíthat ják. amelyre esküt tettek - a 
[alu [ejlődésének előmozdítására. 

Tisztelt Olvasó! 
Választási programomban azt hirdettem meg, hogy nem 

visszafelé kívánok tekinteni, hanem előre haladni. A lakos
ság széles rétegeire. a civil szervezetek szervező erejére és 
minden jó szándékú ember támogatására számítok. 

Tudatában vagyok annak is, hogy lesznek olyan döntése
ink is, amelyek egyesek érdekeit érinti (sérti). 

Az ésszerű komprom iSSZUJllok. cl kényszerű konflikt usok 
felvállalása azonban véleményem szeriIll nem gyengíti a 
vezetés iránti bizalmat, hanem ellenkezőleg. erősíti azt. 

Ebben hiszek! 
Leírok Önöknek most egy tan mesét: 

K1NEK A DOLGA? 
Ez a mese I/égy emberről szól. Úgy hívták őket: Mindel/ki, 

Va/aki, Akárki és Senki. Történi egyszer; hogy egy nagyon 
fO/i1os fe/adalfa/ kerii/tek szembe. Kérésse/ fordU/lOk hál 
Mindenkihez: ugyan végezze már el! Mindenki bizIOs voll 
beJ/ne, hogy ezl Valaki megfogja csinálni. Persze Akárki is 
képes lett volna rá, de Senki nem csináIra meg. Valaki aZlán 
méregbe gurult: hiszen ez Mindenki dolga! Mindenki arra 
gondolt azonban, hogy ev Akárki is megreheti, de az Senki
nek nem jwott eszébe, hogy Mindenki nem fogja megcsinál
ni. A vége az lell, hogy Mindenki megorrolt Valakire, merI 
Senki nem volr hajlandó arraJ amit Akárki is megtehetell 
volna. 

A mesét azért írtam le, mert azt remélem. hogy többször 
is elolvassák, végiggondolják és a tanulságot belőle levon
ják. Legyenek BÁRKIK, ne arra várjanak, hogy majd 
MÁSOK megcsinálják azt, amit ÖNÖK is megtehetnének. 

Remélem tetteinkkel szimpatizálnak, támogatásukkal pe
dig ismét jobb lesz bogácsi nak lenni, 

o· 

Verhóczki Sá/u/or 
polgármester 

•• 

SZURETI 
MULATSAGOK 

,. 

BOGACS 2004 
Bogács Önkormányzata első alkalommal 
rendezte meg a Szüreti Mulatságok elne
vezésű programját október 9-én, amiből 
szeretnénk hagyományt teremteni. Célunk 
a Bükkaljai termőtáj szépségének és értékei
nek széleskörű propagálása, a szőlőműveléssel és 
borászattai kapcsolatos hagyományok megőrzése, 
ápolása és továbbfejlesztése, a kulturált borfogyasztás nép
szerűsítése. 
Bogács, mint a régió egyik legjelentősebb bortermelő vidéke, 
a régi szokások felelevenítésére is vállalkozik. A hagyomá
nyos szüreti felvonulást és ünnepet szeretné megújítani. Egy 
olyan évszázados hagyomány, mint a szüreti mulatság, szű
kebb környezetünkben lassan feledésbe merül. A középkorú
ak gyermekkori emlékeiben még él talán, de gyermekeink már 
csak régi filmeken láthatják, vagy szüleik, nagyszüleik elbe
széléseiből ismerhetik ezt a nagyszerű hagyományt. 
A bor születése látványosan a szürettel kezdődik. A gazdák itt 
látják először sokszor embert próbáló munkájuk gyümölcsét 
beérni, amiért az azt megelőző tíz hónapon át verejtékeztek. 
Ez igazi ünnep, de nemcsak a termelők számára, hanem mind
azoknak is, akik szeretik a régi hagyományok felelevenítését, 
azokon való aktív részvételt, őseink tiszteletét, és nem utolsó 
sorban a finom bogácsi, Bükkaljai borokal. 
Természetesen az idő nem áll meg, a szokások változnak. A 
szüreti felvonulás nem csak a hagyományos elemeket tartal
mazta, hanem új, a mai kor motívumait is magában foglalta, a 
Bogácsi Mazsoret Csoport részvételével, műsorával. Felvo
nultak az idei Borfesztivál Borkirálynői és a 2004-es Fürdő 
Szépe. Életkép gazdagította a látványt. A kocsin népviseletbe 
öltözött kisfiú állt egy nagy kádban, frissen sutult mustot kóstol
hattak az azt kedvelők, a Bogácsi Pávakör népviseletbe öltö
zött tagjai szőlőt, pogácsát kínáltak. A menet elején Bogács 
címerét megelevenítve óriás szőlőfürtöt vitt két férfi. 
Bükkalján a szüret már átlépi a községek határait. Ezt példáz
za, hogy a felvonulók közt megtalálhatók voltak a közeli tele
pülések népművészeti együttesei; eljött a Cserépfalui Hagyo
mányőrző Együttes, a Somalja Hagyományőrző Népművészeti 
Együttes, a Hadas Zenekar. Bekapesolódtak az éppen Bog
ácson tartózkodó lengyel barátaink népi zenekarukkal és más 
egyéb segítségükkel. 
A felvonulást Magyar Gyula és zenekarának játéka is gazdagí
totta. A menetet a veterán autók látványos felvonulása zárta. 
A népművészeti csoportok, együttesek színes, vidám dalaik
kal, táncaikkal szórakoztatták Bogács lakosságát és a kedves 
vendégeinket. A Cserépi úti pincesoron emellett mindenkit sok 
finomság várt. Tájjellegű ételek közül válogathattak az éhes 
látogatók. Mindazok pedig, akik szomjasak is voltak, bortúrán 
vehettek részt. Hét borospince finomabbnál finomabb borait 
kóstolhatták végig derűs műsorral, dalolással. 
A pincék zenével, hajnalig tartó nyitva tartással gondoskodtak 
az éjszakai szórakoztatásról. Este nyolc órától a Művelődési 
Ház is szüreti batyu s bálra várt mindenkit, ahol Magyar Gyula 
és zenekara szolgáltatta a talpalávalót. 
Reméljük, hogy azok, akik részt vettek az első Szüreti Mulatsá
gunkon egy kellemes nap emlékével tértek haza. Jövőre újra 
megrendezzük, akkor is szeretettel várunk mindenkit! 

Hegyi Anna 



Riidesheimi lát.gatás 
Bogács régi kedves ismerőse, Charlie Moser Úr meghívá

sának eleget téve a bogácsi önkormányzat a Szent Márton 
és az István Nádor borlovagrend tagjainak társaságában 
képviseltette falunkat egy szeptemberi hétvégén a Néme
tországbeli Rüdesheim városában. 

E Frankfurt közelében lévő Rajna parti város és környéke 
magával ragadó. Rendezettség, szépség és nyugalom árad 
l"Qindenből. A környezö dombokon végeláthatatlan ul, szi
gorú rendben sorakoztak a szőlőtőkék. Fürt jeik fürödtek a 
párás tiszta levegőben, a folyó vizétől visszatükröződő nap
sütésben. 

Rüdesheimet két kisebb város, Johannesberg és 
Geisenheim veszi körül. Együtt alkotnak közigazgatási egy
séget, közösen szervezik kulturális életüket is. 

Elmondásuk szerint egyik fesztivál a másikat követi. Ezen 
a hétvégén Geisenheimben középkori fesztivál volt, me
lyen a többi településsel együtt a mi delegációnk is részt 
vett. A kor szellemét idézték az utcák díszletei, a szereplők 
jelmezei, az ételek, amik szintén az utcákon készültek. Az 
emberek közül sokan korhű ruhában sétáltak és felszaba
dultan élvezték a vásári jelenetek, énekesek, zenészek elő
adásait. Vasárnap óri"ísi felvonulás, igazi parádé zárta a 
programot, melyen delegáció nk borIavagjai is színesítet
ték a képet. 

Utazásunk nem titkolt szándéka volt a Moser Úrral való 
tartós, régi személyes kapcsolat erősítése mellett a baráti 
kapcsolat kiszélesítése. Moser Úr révén, aki Johannesberg 
po.lgármestere, lehetőségünk volt Rüdesheim polgármes
terének hivatalában egy fogadáson részt venni, beszélget
ni, ismerkedni. 

Hírét vittük a bogácsi fürdőnek, a bükki hegyvidéknek, a 
hegyaljai bor jó ízének és barátságunknak. Mi is képet kap
tunk az ottani lehetőségekről, ültünk a libegőn, amelyről 
messze belátni a gyönyörű tájat, és ami felvisz ahhoz a 
monumentális emlékműhöz, amely az 1800-as évek német 
egyesítésének emlékét idézi. Jártunk a híres Asbach ko
nyakgyártó üzemben. Ott tartózkodásunk alatt meggyőződ
tünk a szándékról, hogy kiépíthető és hivatalossá tehető a 
két település között egy baráti kapcsolat. 

Azt gondolom, hogy ha csereüdültetésre lehetőség nyílik, 
egyik fél sem fog csalódni. Mi most kedves emberekkel ta
lálkoztunk, szép tájat, jó lehetőséget láttunk az idegenfor
galmi kapcsolat bővítésére. 

Lllkács Lajosllé 
önkormányzari képviselő 

, 

Vendégségben a lengyel testvértelepülésünkön 

2004. augusztus 27-én néhány fős delegáció kísérte el Páva
körünk tagjait Ogrodzieniecbe. Lengyel barátaink a tőlük meg
szokott kedvességgel fogadtak bennünket, s a nyár végi nap 
melengető sugarai is hozzájárultak ahhoz, hogy jól érezzük 
magunkat náluk. 
Megérkezésünkkor lengyel testvértelepülésünk főtéren ünnep
lő emberekkel találkoztunk, akik felé a bogácsiak jókívánsá
gait Nyeste István tolmácsolta. A helyi szintű rendezvényt a 
következő két napon széiesebb körű, 'térségi ünnepség köve
tett. A betakarítás megünneplése ilyen formában nálunk szo
katlan, ezért nagy érdeklődéssel figyeltük a fesztivál mozza
natait. Mint megtudtuk a "Sziléziai Vajdaság Aratóünnepe" nem 
nagy múltra tekint vissza, 2000. szeptemberében rendezték 
meg első alkalommal ezt a falusi élet gazdag természeti és 
kulturális értékeit bemutató fesztivált. Ogrodzieniec polgármes
tere, Andrzej Mikulski nagy megtiszteltetésnek tartotta, hogy 
ennek az egész térséget megmozgató rendezvénynek 2004 -
ben ő lehetett a házigazdája. 
A fesztivál egyik helyszíne a podzamczei kápolna volt, ahol a 
környező lengyel települések képviseletében a tradíciókat őrző 
viseletben jelentek meg az emberek. A magasrangú lengyel 
egyházi, világi és katonai vezetők, valamint Ogrodzieniec szlo
vák, olasz testvértelepüléseinek küldöttei a szentmise meg
kezdése előtt a Bogácsi Páva kör előadásában magyar nép
énekeket hallhattak. A szabadtéri szentmisén a püspök úr 
megszentelte Bogács ajándékát is; egy üveg bogácsi rizlinget 
és egy szép barnára sült kenyeret. Ezután szemet gyönyör
ködtető felvonulás indult el a podzamczei várig, melynek ódon 
kőfalait erre a néhány napra hatalmas reklámtáblákba "öltöz
tettek fel". Ebben a környezetben - számomra legalábbis -
kissé ellentmondásosnak tűnt a népviseletbe öltözött hagyo
mányőrző csoportok műsora. De a fesztivál végére érthetővé 
vált, hogy a siker érdekében a múlt értékeihez való ragaszko
dás és a mai üzleti világ együttes megjelenése elfogadható, 
hiszen egy ilyen nagyszabású fesztivál - amit a Bogácsi Páva
kör szereplése kapcsán kicsit sajátunknak is érezhettünk -
megrendezése szponzorok nélkül ma már elképzelhetetlen. 
Ogrodzieniec testvértelepülései; az olasz Melissano, a szlo
vák Spisske Podhradie és Bogács küldöttei lehetőséget kap
tak az ismerkedés re. Az együtt töltött rövid idő alatt érezhettük, 
hogy a vendéglátó Ogrodzieniec polgármestere és képviselői 
számára mindhárom település barátsága egyformán fontos és 
jogosan kapták meg a nemzetközi kapcsolatuk ápolásáért járó 
kimagasló európai elismerést. 

Jankóné J. Zsuzsa 

Hárskút-640 év fényében tárogatójátéka, Benyovszky Pál versmon
dása . 

keznek szűkebb hazájukat, Gömör me
gyét is bemutatni. Ez alkalommal a rozs
nyói Néprajzi Múzeumot, és a Bányászati 
Múzeumot tekinthettük meg. 

Október első hétvégéjén ünnepelte test
vértelepülésünk létrejöttének 640. évror
dulóját. Kedves és megtisztelő gesztus volt 
részükről, hogy ünnepükre meghívtak 
bennünket. A Bogácsi Önkormányzat tag
jai, a Pávakör, valamint a Bogácsi Sport
kör elnöke vett részt az ünnepi együulé
ten. 
Hárskút XV századi templomában kez
dődött a megemlékezés, melyen a helybé
li népdalkörön kívül a környékbeli falvak 
dalosai, valamint a Bogácsi Pávakör is 
énekelt. Műsorunkat úgy állíloHuk össze, 
hogy az a hely és emlékezés szellemének 
megfeleljen. Régi népénekek kel idéztük 
a múltat. Műsorunkat színesítette Daragó 
Krisztián orgonakísérete, Magyar Gyula 

A dalos emlékezet után hálaadó misével 
folytatódott az ünneplés, melyben a fő 
gondolat a templom védőszent jére, Ke
resztelő Szent J ánosra való emlékezés volt. 
Ekkor tartották a ralu búcsúját is. 
A szombat estét a dalosok és néptánco
sok vidám bemutatkozása követte a kul
túrházban, ahol nagy megtiszteltetés érte 
a bogácsi delegátus néhány tagját. akik 
Hárskút díszpolgáraivá váltak. A kitünte
tő címet a két település közötti barátság 
létrehozásában és elmélyítésében kifejteu 
tevékenységükért kapták. A kitüntetet
tek: Csecsődi Imre, Szajlai Sándor, 
Verltóczki Sándor. 
A szívélyes fogadtatás és családias ven
déglátás mellett a házigazdák mindig igye-

Sokadik alkalommal tapasztalhattuk, 
hogy a hárskútiak milyen szívesen, szere
tettel várnak bennünket, úgy, mint az iga
zi jó barátok. Örömmel láttuk és hallot
tuk, hogy nemzeti kisebbségi létükben is 
mennyire őrzik hagyományaikat, szép, Ízes 
palóc beszédüket. Talán ettől (is) ragyog 
Hárskút fénye! 
"Ha ismersz valakit valahol, akivel együll 
hisútek, hogy távolságokon níl és 
kimondatlan gondolatokon át létezhet 
megértés, - a Föld virágos kertté váltoúk." 

(Goethe) . 
Bellyovszki Mária, 

a népdalkör yezetője 



60 év történelem 
2004-ben a Holucaust - tűzhalal- 60. évfordulója köte

lezett bennünket az emlékezésre. Hitler 1944. marcius 
19-én a magyar kormany hozzajarulasaval megszaIIta 
az orszagot. 1944. október 15-én a Szalasi Ferenc vezet
te nyilas horda került hatalomra. Elveszett az orszag füg
getlensége, mérhetetlenül nagy szenvedéssorozat zudult 
az orszagra. A magyar zsidósagot a magyar közigazga
tas közreműködésével gyorsan összegyűjtötték és a tá
borokból marhavagonokban aruszallítmanyként vitték 
Auschwitzba, a vesztőhelyükre. Csupán csak azért, mert 
zsidók voltak. A zsidók izrealita vallasu magyar állampol
garok. A bogácsi zsidók nekünk földieink voltak, velük jó 
emberi viszonyban éltünk. 

A bogácsi temetőben lévő 1946-ban állított II. világhá
borus emlékművön olvasható a Don-kanyar és Ausch
witz vesztőhelyein elesettek mellett az esztelen haboru 
folytatasanak civil aldozatai is. 

A front Bogacsra történő érkezése kor , 1944. november 
11-én, Szent Marton napjan, mint szabadsagos katona 
tértem haza. Az utána következő hónapokban ötször sza
badultam meg a hadifogsaghoz vezető utról. 

Hálát adok Istennek, Sorsnak, hogy 1945. február vé
gén ujra itthon lehettem, husvétkor bucsuztatót mondat
hattam és kezdeményezhettem az emléktabla felallítá
sat. 

Köszönet a lelkes segítőknek. 
A Hősök napján emlékezünk a II. világháboru áldozata

ira, együtt alakítottuk ki elődeink tettei alapján -mint ha
gyományt- egy uj bogácsi értéket. Köszönöm a plébanos 
uraknak, hogy imaikkal, aldasaikkal emelkedettebbé tet
ték az emlékezést. A fogyatkozó szamu hozzátartozók
nak és a helyükbe lépő új emlékezőknek imádkozása i
kat, éneküket, amelyekkel Bogacs jeles napjava tették 
május utolsó vasárnapját. 

Az idei· Hősök napján Vincze Ferenc Művelődési Ház 
igazgatónak adtam át a stafétabotot. Öt tartom méltó nak a 
Hősök napjaról való tovabbi megemlékezés megszerve
zésére. 

2003. búcsúján virágot vittem a II. világháború áldoza
tainak síremlékére. A front Bogacsra érkezésének 60. 
évfordulójan, 2004. november 11-én, emlékezzünk a bog
ácsi temetőben nyugvó és az idegen sírhelyeken elhan
tolt hősi halait halt bogacsiakra. 

Hegyi Imre 
Bogácsi Kör elnöke 

Hárskút díszpolgárai: Csecsődi Imre, Szajlai Sándor és 
Verhóczki Sándor 

o 

n 

Oszi mérleg 
- Milyennek ítéli llZ i dei bogácsi rClldezvéllyeket? - kérdez

{cm Vincze Ferenc m{ívelődési ház igazgatóI, aki 2004. február 1-
{ől községiink ku/rurális életének meghatározó személyisége. 

- Összességében Bogács egy gazdag programsorozatot zárt le, 
melynek nagy része a hagyományos rendezvényekre (borfesz!i
vál. flirdőfesztivál, dalostalálkozó, nemzetközi napok) épült, de 
több új elemmel (hegyi kerékpárverseny, szüreti nap) is bővült. 

Községi szinten megi.innepeltük nemzeti ünnepeinket: márc. 
lS-l. aug. 20-t, valamint megemlékeztünk a hősök napjáról, a 
pedagógusnapról és az idősek napjáról. 

Bekapcsolódtunk nem az önkormányzat által szervezett ünne
pekbe és rendezvényekbe. Gondolok in a majálisra, a madarak 
és fák napjára. szakácstanulók I I. országos [őzőversenyére és a 
nyugdíjasok II. országos találkozójára. 

A Petőfi Sándor Művelődési Ház több rendezvény lebonyolí
tásához biztosított helyet (a Bogácsi Pávakör próbái, az általuk 
szervezett farsangoló, játszóház, Énekes Mesterkurzus, ll. Or
szágos Fúvós és Ütős Zenekarok zárókoncertje. él bogácsi általá
nos iskola színművészeti. tánc- és ?-enei bemutatója, az óvoda 
ballagási ün'fepsége, aerobic foglakozások. fórumok. különböző 
vásárok és kiállítások, idegenforgalmi konferencia). A fenti Cel
sorolásból is kitűnik. hogy jól ki volt használva a kultúrház. 

Nemzetközi kapcsolataink szervezését is a művelődési ház vál
lalta magára. Folyamatos volt a kapcsolattartéls az ogrodzienieci 
és a hárskúti testvértelepüléseinkkel. Az idelátogató csoportok 
elhelyezéséről. fellépési lehetőségeikről és szórakoztatásukról 
is a művelődési ház gondoskodott. Nemzetközi kapcsolatainkat 
erősítette a Visegrádi Négyek Testvérvárosainak küldöttsége és 
a megyei turisztikai delegélció bog;:ÍCsi látogatása. 

- Ki fil1anszíroZ[(f ezeket a rende::vényeket? 

-A Bogács Község Önkormányzata biztosított egy meghatáro-
zott kereteI, melyből a jól ütgondolt gazdálkodás következtében 
sikerült pénzlmegtakarítani, s az októberi új rendezvényünket, 
a ,.Szüreti Nap" -ot megszervezni. 

- Ebbel1 CI sokrétíí szervező és irányító nllfl/kábaJ/ kiJ/ek a segít
ségére saímíthalol1? 

- A művelődési házban egy személyben vagyok alkalmazás
ban. ezért nagy szükségem volt a bogácsi emberek segítségére, 
melyet maximálisan megkaptam. A rendezvények sikerességé
ben természetesen az egész ralunak; az önkoJ'lluínyzat és önkor
mányzati intézmények dolgozóinak. vállalkozóknak és magán 
embereknek része volt. 

- Országos szill tell kevesebb turista kelt útra az i dén. Érezhető 
volt ez BogácsolI is? 

-Márciusban az Utaz,ís és Turisztikai Kiállításon Bogács önál
ló standdal jelent meg. Az önkormányzat és a vállalkozók szín
vonalas kiadványai. a szíves tájékoztal,ís nagy számú érdeklő
dőt vonzott. 

Szerencsés módon ebben az évben a programok nagy részét a 
legnagyobb idegenforgalmú helyekre sikerült megszervezni -
ez növelte a látogatottságat. 

Sajnos a május, a június és a július közepéig tartó htívös, csapa
dékos időjárás Bogácson is visszavetette az idegellForgalmat. 
így ebben az évben kevesebb vendég látogatott el hozzánk. 

- Milyen programoka/tud még ajánlalli 2004-re? 

A legjelentősebb a Márton-napi Yígasságok, a bor- és gasztro
nómia ünnepe. Az idei terveim között színházi előadások, ját
szóház és karácsonyi koncert megszervezése szerepel. 

- További munkájához tőretlen lelkesedést és jó egészségel kí
vánok! 

.Iankóné.lónós Zsuzsa 



Bogács kitünteteHjei - 2004 

Bogács 2004-es kitüntetett jei és hozzátartozóik 

Bogács Község Önkormányzata 2004. augusztus 20-án két .. Víg 

Rudolf" d(jat. két "Alkotói" d(jat és egy .. Bogács Községért" 
díjat adományozott. 

A Víg Rudolf díj azoknak adományozható. akik Bogács Köz
ség kulturális életében hosszú éveken színvonalas. áldozalos 
munkát végeztek. 

Ebben az évben két személyt talált méltónak az ön kormányzat 
erre a díjra. Az egyik Víg Rudolf d(jat Budai Andrásné kapta. 
aki aktív dolgozókéllt a Tsz-ben növénylermcsztö munkásként 
tevékenykedet t. jelenleg a jól megérdemelt nyugdíjas éveit tölti. 

A Bogácsi Pávakör mcgalakításának egyik kezdeményezője 
volt. próbákon és fellépéseken velt részt. Ez elismerésre méltó. 
hiszen egyedül nevelte gyermekeit és ápolta beleg édesapját. 

A másik Víg Rudolfd�iat Varga (rélInek adOlmínyozta az ön
kormányzat. Kulturális munkáját már az Általános Iskola tánc 
csoportjában kezdte. majd folytat ta a Bogácsi lakodalmasban. a 
Fonóban és a Pávakörben. aminek 14 éve aktív, megbízható tag
ja. A község hagyományai. népi értékei felől mindig érdeklő
dött, és ha tehette részt vett ápolásukban. Ez az érdeklődés 
családi környezetből t::lplálkozik; az első pávaköri foglakozásokra 
még édesanyjával együtt jártak és a Bogc.ícsi Pávakör által a mai 
napig viselt öltözetét nagymamája. Illes Borbála varrta. 

Az "Alkotói elír azoknak adható. akik Bogács község kulturá
lis életében, sportmozgalmában. egészségügyi-o szociális ellátá
sában. valamint a község felemelkedése érdekében kiemelkedő 
munkát végeztek. 

Alkotói d�ib�m Siklósi János nyugdíjas tűzoltót. a Hegyközség 
elnökét részesítette az önkormányzat. A hegyközség a megala
kulásától napjainkig göröngyös utal tett meg. Ma már a szervc
zet munkája egyre ismertebbé. egyre fontosabbá kezd válni a 
szőlő terület tulajdonosai körében- ebben Siklósi Jánosnak nagy 
érdeme van. Siklósi János elkötelezett híve a bogácsi szőlő és 
borkultúra színvonala emelésének. Ezért is vesz részt a Szent 
Márton Borlovagrend és Bükkaljai Borvidék igazgató választ
mányának munkájában. 

Az önkormányzat posztumusz Alkotói díjat adományozot t An

tal Gábor lüzoltónak, a község "önkéntes kultür robotosának"". 
Antal Gábor a mozgalmas ötvenes, hatvanas években fejtett ki 

elismerésre méltó tevékenységet- volt a Vöröskeresztes alap
szervezet titkára, önkéntes tűzoltó parancsnok. A mostani idő
sebb nemzedék önkéntes színjátszói nagy közönségsikerrel 
mutatták be az ő szervezésében a Nem élhetek muzsika szó nél
kül, a Tanítónő, a Nagymama, az Úrhatnám polgár cím ű színda
rabokat. Zenekart szervezett, amellyel a falusi lakodalmakban 
és községi ünnepségeken léptek fel. 

.. Bogács Községért díj"" azoknak adható. akik a község felemel
kedéséért. az általános közjó megteremtéséért hosszú évcken 
keresztül önzetlenül tevékenykedtek vagy példaértékű áldoza
tot hoztak. 

Az önkormányzat posztumusz Bogács Községért díjat adomá
nyoz Varga Sándor iskolaigazgatónak. Varga Sándor szakmai 
pályafutását 1951-ben kezdte. Bogácson 1969-1990-ig látta el az 
iskolaigazgatói feladatokat. Életét szolgálatként fogta rel. ezl 
közéleti emberként is bizonyította - volt többek között Tanács 
és Végrehajtó Bizottsági tag. illetve tanácselnök-helyettes. A 
község fejlődésének egyik, ha nem a legnagyobb szubjektív haj
tó ereje. az .. új-- iskola építésének. majd az emelet ráépítésének. 
a konyha és az ebédlő építésének kezdeményezője és segítője 
volt. Izgalmas és mozgalmas életének legszentebb lerületét az 
iskola. a nevelés jelentette. Kivételes kapcsolatteremtő képessé
ge olyan szakmai. társadalmi nyilvánosságot teremtett az iskolá
nak. az óvodának. a községnek. aminek hal<:lsa a mai napig érez
hető - gondolhatunk az egri Eszterházy Károly Tanárképző 
Főiskolával kialakított szakmai kapcsolatokra és az akkor társa
dalmilag elismert jól mlíködő iskola tv-re, akiknek Bogácsról 
készült kisfilmjei hozzájárultak községünk népszerűsítéséhez. 

A kitüntetettek nek és hozz::ltartozóiknak szívből gratulálunk! 
Nyeste JstJlán alpolgámlesler 

o 
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Szeptember elsején községünk Ál
talános Iskolájában ismét elkezdő
dölt az új tanév. Iskolai hírek Beszámoló , 

20 elsős kisdiák lépte át iskolánk 
kapuját ezen a szeptemberen. Ők várták talán a legjobban 
az iskolakezdést, nekik még új volt itt nálunk minden. Az 
övodában kellő alapossággal felkészültek a tanévre, ezek
ben a napokban már megszokták az iskolai munkát. 

Iskolánk tanulöi létszáma 209 fő. Az oktatás 18 osztály
csoportban működik. 1-4. évfolyamon iskolaotthon és nap
közis tanulócsoport van. Két osztály sajátos nevelési igé
nyíí tanulókból tevődik össze. 

. Gyermekvédelmi felelős 2004. szeptember l-tőllványiné 
Barta Ágnes lett, a földrajzot Juhászné Szolnoki Enikő ta
nítja. 

Az iskola arculatállak megőrzése, alakítása, változtatása 
az egész iskolaközösség ügye, folyamatos feladata. Ezt a 
feladatot csak akkor teljesíthet jük, ha a nevelőtestület, a 
diákság, a szülők közössége egyaránt vállalja a rábízott te
endőket és azokat a legjobb hatásfokkal meg is oldja. 

Iskolánk tanulóinak sokféle délutáni elfoglaltságot szer
vezünk (matematika szakkör, felvételi előkészítő, rajz, kéz
műves, tömegsport, úszás, énekkar. természetjárás, futball, 
mazsorett, informatika). ezeken kívül iskolánk helyet ad a 
hitoktatásnak és a zeneiskolai képzésnek. 

Ebben a tanévben is meghirdettük a tanulmányi és a tisz
tasági versenyt, mely a tapasztalat.okra támaszkodva re
méljük, hogy az idén is ösztönzőleg hat tanulóinkra. 

A tavalyi év nyertesei jutalom kiránduláson vettek részt. 
Az alsó tagozat legjobbjai Budapestre, a legszorgalmasabb 
felsősök Debrecenbe utazhattak. A Térségi Közoktatási 
Társulás összesített tanulmányi versenyein elért eredmé
nyek alapján iskolánk a 19 helyből az előkelő 8. helyen 
végzett. Tanulóink és a felkészítő nevelők munkája elisme
résre méltó, hiszen csak a nagy, városi iskoláK előzte meg 
minket. Iskolánk dolgozói a közelmúltban tanulmányi ki
ránduláson vettek részt Szlovákiában, ahol Rozsnyón egy 
kéttannyelvű iskola és testvértelepülésünkön, Hárskúton, 
az óvoda életének mindennapjaiba tekinthettek be. 

o 

HajdIlIlé Nyírő Verollika 
igazgalóhelyeues 

Jutalomkiránduláson a 3. osztály 

A Bogácsi Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2003. jú
nius 2-től - 2004. június 1-ig végzett munkájáról 

Az eltelt évben megtartott kuratóriumi ülések: 
• 2003. 06. 11. 
• 2003.12.10. 

Az eltelt egy évben történt események: 
• A személyi jövedelemadó 1 %-ának közcélú felhasználá
sáról rendelkező 1996. évi CXXXVI. tv. alapján alapítvá
nyunk támogatására 158 E Ft érkezett a 2003. évben (2002. 
évi adó 1 %-a). Ezen összeget a tanulók színházlátogatá
sának biztosítására (Egerben és Budapesten) fordítottuk. 
• Az általános iskolai tankönyvek terjesztésével járó juta
lék, melyet az iskola kapott 126 E Ft összegben, az ala
pítvány számlájára került. 
• Az iparűzési adó 1 O%-ából alapítványunknak 255 E Ft
ot utalt át az önkormányzat. 
• Az éves kamat jóváírás 2003. évben 12 E Ft volt. 
• Az APEH felé az adóbevallást, s a nyilvántartást az ala
pítvány támogatói ról -ez évben egyetlen támogató Nagyné 
Márkus Eleonóra, aki az önkormányzati tiszteletdíjából 
ajánl fel havi 15 E Ft-ot (2003. évben összesen 180 E Ft)
határidőben elküldtük. 
• Az igazolá§t a támogatónak kiadtuk. 
• Az eltelt évberrvásároltunk 1 db komplex számítógépet 
a tanári szobába, melyet a nevelők az órára való fel készü
léshez, dolgozatok, feladatlapok szerkesztéséhez hasz
nálnak. 
Az alapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatai a 
2003. évre vonatkozóan: 

• A 2003. évet 672 E Ft-tal nyitottuk. 

• Az év folyamán történt bevételek összege: 731 E Ft 
• Év végén a bevételek zárása: 1.403 E Ft 
• Kiadások alakulása: 380 E Ft 
• 2004. évi nyitás 1.023 E Ft 

Szerencsi Miklósné 
kuratóriumi elnök 

A köztársaság napjának, 
megünneplése az iskolában 

Az 1956-os forradalomra iskolánkban az idén akadály
versennyei emlékeztünk meg, melyet megelőzött a 
nyolcadik osztályosok hangulatteremtő kis műsora. Az 
akadályokon a csapatok a forradalmat idéző feladato
kat kaptak; keresztrejtvény t, vaktérképet, villám kér
déseket, képkirakót. Természetesen a csapatok neve, 
menetlevele, csatakiáltása is ehhez a történelmi ese
ményhez kapcsolódott. A verseny azt bizonyítja, hogy 
a gyerekek tájokozottsága az 56-os eseményekről 
megfelelő. 

Czinkéné Szűcs Krisztina 
pedagógus 



"Fürdő Szépe" verseny - 2004 

A Bogácsi Fürdőfesztivál rendezvényei három na
pon keresztül szórakoztatták a fürödni vágyókat. A 
Thermálfürdő színpadán gyermekműsor. énekes tán
cos produkciók, este a réten és a pincesoron könnyű
zenei énekesek. színházi előadás. majorette 
csoport és tíízijáték gondoskodott a ki
kapcsolódásról. 

A Fürdőfesztivál keretében au
gusztus 2 1 -én került sor a .,Fürdő 
Szépe" választásra. A versenyre a lányok 
többnyire a 1 6-2 1  éves korosztályból jelent
keztek. Nevezni egyénileg 9- 1 2  óráig lehetett. Az 
aznapi fürdőlátogató vendégek a belépőjegyük 
mellé szavazócédulákat kaptak. amin a felvonuló 
versenyzők számát megjelölve 1 2  és 1 4  óra között 
voksolhattak a medencéknél kihelyezett szavazóur
nákban. 

A lányok ezidő alatt h,írol11 alkalommal jártak kör
be a fürdő területén. A f'ürclőruháball felvonuló 1 4  csi-
nos fiatal lánynak óricisi sikere volt a fürdővendégek 
körében. Az amúgy is színes felvonulást még színeseb-
bé telte a helyi zeneiskola fúvósnövendékeinek és a bog
ácsi népviseletbe öltözött lányok nak a jelenléte. 

A nagyszámú szavazat számlálását zsűri végezte. 
Az ünnepélyes eredményhirdetésre a fürdő szabadté

ri színpadán 1 6  órakor került sor. Az értékes díjakat a 
Thermálfürdőből dr Ráski László ügyvezető igazgató, 
a Művelődési Házból Vincze Ferenc igazgató és a 2002-es 
. ,Fürdő Szép" cím tulajdonosa - Homoki Gabriella - adta 
á t a résztvevők nek. 

1 .  helyezett: Hajdu Anett Mezőkövesd 
2. helyezett: Pallagi Nikoletta Karcag 
3. helyezett: Nagy Sarolta Mezőkövesd 

A lányok a Bogácsi Thermálfürdő Kft által felajánlott 
díjat, az önkormányzat és a fürdő területén üzemelő vállal
kozók értékes ajándékait kapták. 

Szponzoraik voltak:Bogács Község Önkormányzata, 
'Bükkalja Kertvendéglő. Csabai Szilárd József egyéni vál
lalkozó, Divat,íru 2000. LN. I. B t ,  Képes és Társai B t  -
Gyógycentrum. Kisfalat BOfé, Koktél Ételbár. Strand Ho
tel, Yálaszt6 Étterem 

Köszönjük a rendezvény résztvevőnek jelenlétét. támoga
tóinak és a lebonyolítást segítő személyeknek a segítségét. 

Vigil Andrásné 

Közlemény 
A Bogácsi Spor/kör Lábtenisz Szakosztálya ezúton 
mond köszönetet azoknak, akik a személyi jövede
lemadójuk l %-áva/, 5416 Ft-tal, továbbá azoknak, akik 
az iparűzési adójukból 159000 Ft-tal támogatták a 
szakosztály t és ezzel hozzájárultak, hogy működőké
pességűket fenntar/hassák. 

, , 

Borbély Frigyes 
Lábtenisz Szakosztály elnök 

Szerkesztő: 

A 2004. év .. Fürdő Szépe" cím boldog tulajdo
nosa Hajdu Anett. a mezőkövesdi Szent László 
Gimnázium lD. b osztályos tanulója. 

Anett szabad idejében rendszeresen tonlázik, 
fitnesz edzésekre jár. Edzőjével sokat fáradoz
nak testsúlya megtartásában, alakja megőrzé
sében. 5 évig versenyszerűen úszott, sajnos erre 
mostanában már egyre kevesebb az ideje. 

Szívesen utazik és kirándulni is nagyon szeret. 
Kedvenc állata a kardszárnyú delfin. melyet sze

retne élőben is meglátni egyszer. 

Szt. Márton Napi 
Vígasságok 

A bor és a gasztronómia 
• •  

unnepe 
2004. november 1 3. szombat 

- 10 '" Szent Márton Borlovagrend ünnepi köszöntője 
a Művelődési Házban 

- 12 '" Lúdételek, bográcsban főtt ételek főzés e és kósto
lása a Cserépi úti pincesoron. Új borok kóstolása . 

- 1 3  "'Népzenei és kulturális műsorok a Cserépi úti pince-
soron 

Fellépnek: Bogácsi Pávakör 
Somalja Hagyományőrző Népművészeti Együttes 
Hadas Zenekar 
Balázs Daniella és tánccsoportja 
Táncház 

Új bor megáldása a Cserépi úti pincesoron. 
- 19 '" Komolyzenei koncert a Szt. Márton templomban. 

Ének: Jobbágy Anett, Kónya és Fischer Anni ösztön
díjas. Zongora: Maii Emese, Fischer Anni ösztöndíjas 

Esti, éjszakai órákban a borospincék vendéglátó egysé
gei hajnalig várják a kedves vendégeket. 

2004 november 1 4 .  vasárnap 

- 11'" Szentmise a Szt. Marton templomban 
- Egész napos kirakodóvásár a Termál 

Fürdő parkolójában. 
Bogács Község Önkormá

'
nyzata, a pin

cetulajdonosok és a szervezők 
szeretettel várják a község la
kóit és az itt üdülő vendégeket! 

Felelős kiadó: BOGACSI NYAR 
Bogacs Község 

Önkormanyzatanak lapja 

Jankóné Jónás Zsuzsanna 
Fotók: Jankóné Jónas Zsuzsanna, 

Vincze Ferenc 

Vincze Ferenc 
Művelődési Haz igazgató 

Nyomdai munkák: 
Pető Nyomda 

Mezőkövesd, Tel.: 49/414·000 

) 


